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CRAFFU AR GYFRIFON 2018-19 GAN Y PWYLLGOR CYFRIFON CYHOEDDUS 

 
Yn y sesiwn PAC ar 7 Hydref, cytunais i ddarparu rhagor o wybodaeth am rolau 
ychwanegol y Cyfarwyddwyr Anweithredol Llywodraeth Cymru y tu hwnt i gwmpas eu 
rolau Bwrdd ac i nodi'r taliadau ychwanegol a wnaed i Gyfarwyddwyr Anweithredol yn 
2018-19. 
 
 
ROLAU YCHWANEGOL 
 
Ni chaiff Cyfarwyddwyr Anweithredol eu comisiynu i wneud gwaith newydd y tu hwnt i 
gwmpas eu rolau Anweithredol ar y Bwrdd. Bydd unrhyw waith sy'n gysylltiedig â'r 
Bwrdd yn cael ei gomisiynu gennyf i neu'r Bwrdd, a dim ond lle mae’n glir nad oes 
gwrthdaro buddiannau neu lle y gellir rheoli gwrthdaro buddiannau. Mae 
ysgrifenyddiaeth y Bwrdd yn cadw cofrestr fanwl o fuddiannau preifat aelodau'r Bwrdd, 
sy'n cael ei diweddaru'n flynyddol. 
 
Mae pob Cyfarwyddwyr Anweithredol wedi cytuno i'r amodau a nodir yng Nghylch 
Gorchwyl y Bwrdd gan gynnwys y Cod Ymddygiad, sy'n ei gwneud yn ofynnol iddynt 
gadw at Egwyddorion Nolan. 
 
Rwyf felly'n hyderus y bydd y system sydd gennym ar waith yn sicrhau nad oes unrhyw 
wrthdaro buddiannau, ac yn sicrhau bod y Cyfarwyddwyr Anweithredol yn gallu darparu 
goruchwyliaeth a her annibynnol i'r Bwrdd. 
 
 
 
 

http://www.gov.wales/
https://gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?skip=1&lang=cy
https://gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=en


 

 
Parc Cathays ● Cathays Park 

Caerdydd ● Cardiff 
CF10 3NQ  

 
Ffôn  ● Tel 0300 025 3289 
PS.PermanentSecretary@gov.wales 
Gwefan ● Website: www.gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn 
Gymraeg yn arwain at oedi.  Dilynwch y ddolen i gael arweiniad ar sut fyddwn yn trin a defnyddio'ch data, yn unol â'r Rheoliadau Diogelu Data 
Cyffredinol.  https://gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?skip=1&lang=cy 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding in 
Welsh will not lead to a delay in responding. Please follow the link for guidance on how we will handle & use your data, in accordance with the 
General Data Protection Regulations.  https://gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=en 

 
TALIADAU YCHWANEGOL 
 
Cafodd Ellen Donovan £694 ychwanegol ym mis Mai 2018 ar gyfer gwaith a 
gomisiynwyd ar gyfer cyfarfodydd pwyllgor Archwilio a Risg yr Economi, Sgiliau a 
Chyfoeth Naturiol fel rhan o gau’r hen Bwyllgor Archwilio a Risg cyn i’r un newydd 
ddechrau. 
 
Derbyniodd Ann Keane £3,675 rhwng mis Tachwedd 2016 a mis Mehefin 2018 am 
waith a gomisiynwyd ar yr Academi Arweinyddiaeth Addysgol Cenedlaethol a ddaeth i 
ben ym mis Mehefin 2018; a £987 am eistedd ar y Grŵp Cynghori Annibynnol ar gyfer 
yr Is-adran Diwygio Cwricwlwm yn Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus, penodwyd 
Ann i'r grŵp hwn ym mis Awst 2015. 
 
Daeth cyfnod Elan Closs Stephens gyda’r Bwrdd i ben ar 30 Ebrill 2019. Hi yw 
Cadeirydd y Fforwm Arweinwyr Cyhoeddus a thalwyd £694 iddi am ddau ddiwrnod o 
waith ar 5 Mawrth 2018 a 31 Ionawr 2019. 
 
 
 
TROSOLWG 
 
Nodwyd taliad dyblyg o £1,041 (gros) ar gyfer ffioedd Cyfarwyddwyr Anweithredol misol 
James Turner ac Elan Closs Stephens yn ystod y flwyddyn.  
 
Hysbyswyd y ddau Gyfarwyddwr Anweithredol o'r gordaliad ac rydym wedi ymddiheuro 
iddynt am y camgymeriad. Mae'r gordaliad wedi'i adfer gan un Cyfarwyddwr 
Anweithredol ac mae'r taliad arall yn y broses o gael ei adfer. 
 
Mae rheolaethau dros y trefniadau misol ar gyfer taliadau Cyfarwyddwr Anweithredol yn 
cael eu hadolygu er mwyn lleihau achosion o’r fath yn y dyfodol a bydd y gwelliannau a 
nodwyd yn cael eu gweithredu erbyn diwedd mis Hydref 2019. 
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